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BEVEZETÉS

A Bakony-hegység laza üledékekkel fedett térszínein gyakoriak a 
fosszilizálódott felszíni karsztos formák (inaktív víznyelők ill. inaktív víznyelős 
töbrök). A fosszilizálódott karsztos formák a fedett karsztos felszíneken több
nyire könnyen felismerhetők. E helyeket ugyanis hosszabb-rövidebb ideig 
pangóvizes állapot jellemzi. A köznyelv dagonyáknak nevezi az ilyen helyeket 
(ezeket először Hunfalvy J., 1863. említi a karsztos formák között) a csapa
dékvíz tartós megmaradása miatt.

Morfológiailag az alábbi dagonya típusok különíthetők el:

zárt, mélyedés jellegű forma, határozott peremmel (a vízkitöltés tartós, vagy 
gyakorlatilag folyamatos),
nyitott, nem zárt mélyedés, ahonnan meder indul (a túlfolyó víz részben
csapadékvízből, részben talajvízből származik),
mélyedés nincs, de a felszín környezetéhez képest sötétebb színű.

Valószínűleg nem minden fosszilizálódott felszíni karsztos forma esetében 
alakul ki dagonya, ill. nem minden dagonyás helyen létezett korábban felszíni 
karsztos forma. A karsztos eredetű dagonyák létezését az alábbiak bizonyítják:

egyes ikres karsztos mélyedések egyik részmélyedése dagonyát hordoz, a 
másik részmélyedése még aktív karsztos forma, 
a zárt, mélyedés jellegű dagonya típusok léte,
néhány feltárt dagonyában a kitöltő üledékek a peremek felől a centrum 
irányába dőlnek.
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a karsztot fedő üledékek ill. azok szállításának és a karsztosodásnak egy
másra gyakorolt hatása,
a háttér területek lejtés viszonyainak, morfológiájának alakulása és így a 
karsztos térszínen lejátszódó lepusztulási és akkumulációs folyamatok

E munkában mindezt egy dagonya esetében vizsgáljuk.

KARSZTOS EREDETŰ DAGONYÁK GENETIKAI TÍPUSAI

A karsztos eredetű dagonyák ott alakulhatnak ki, ahol a víznyelőként 
funkcionáló karsztos mélyedés járata vagy járatai olymértékben eltömődnek, 
hogy a vízelvezetés szivárgásba megy át, majd ez is teljesen megszűnik. E fo
lyamat napjainkban a hegység számos víznyelőjénél ill. víznyelős töbrénél ki
mutatható (Veress M. 1987). Ha a karsztos mélyedésben aktív időszakban tó 
alakul ki a feltöltődés lesz az uralkodó (Veress M. 1987). Minél kisebb a tó 
vízszintjének a süllyedési sebessége, annál finomabb és annál több üledék ra
kódhat le a derítőként funkcionáló mélyedésben. A folyamat önmagát erősíti 
mindaddig, amíg a teljes elzáródás bekövetkezik, hisz a feltöltődés következté
ben a tó vízszintjének süllyedési sebessége egyre csökken. Az elvezető járat 
teljes elzáródása esetén növényhulladékos összlet keletkezik (a besodort növény
hulladék teljes egészében az aljzaton akkumulálódik) ill. bizonyos körülmények 
mellett laminites összletek keletkezhetnek, továbbá felfelé a kitöltésben egyre 
kisebb dőlésszögűek lesznek a réteghatárok (Futó J. 1980., Veress M. 1986, 
1987).

A dagonyák üledékeinek értelemzésével az alábbiak vizsgálhatók:

A fosszilizálódás feltételei az alábbiak: 
gyengén fejlett vízelvezető járat a karbonátos kőzetben, 
a laza fedőüledékek jelenléte a háttérterületeken, 
a háttérterület kicsi lejtése.

Az eltömődési, feltöltési folyamat kétféle kőzethatár típus mellett is be
következhet, amelyek jelzik az eltömődő karsztos mélyedés típusát és morfoló
giai környezetét. Ezek az alábbiak:

Víznyelős töbör típusú dagonya

A karsztos mélyedés a fedőüledékek clvégződésénél helyezkedik el (kőzethatár) 
völgyben, vagy vakvölgy végében (l. ábra). Ha a karbonátos térszínen - amely 
tektonikus, vagy paleokarsztos eredetű kiemelkedésekkel tagolt - a kőzethatár
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lefelé nem tolódhat el az exhumálódás során, a kőzethatár statikus kőzethatárrá 
alakul (Veress M. 1991). Ilyenkor a völgytalp esése egyre kiegyenlítettebb lesz, 
a mélyedésben egyre finomabb üledék érkezik. Az itt kialakult dagonya állapota 
és a környezet morfológiája stabilizálódik.

Víznyelő' típusú dagonya

A karsztos mélyedés fedőüledékekben alakul ki ott, ahol az egyenetlen 
karbonátos felület elég közel kerül a felszínhez (rejtett kozethatár). Rejtett 
kőzethatáron a dagonya kialakulás feltételei különösen kedvezőek, miután az 
elvezető járat részben laza üledékekben képződik. Az e típusba tartozó dagonyák 
tetőhelyzetűek. A sasbércek egyenetlen karbonátos felszínének elfedett 
magaslatain képződnek. Az exhumálódó sasbérceken, amelyek karbonátos 
felszíne paleokarsztos kiemelkedésekkel és mélyedésekkel tagolt, két felszín 
típus is kialakulhat:

kis lejtésű, laza üledékekkel fedett térszín, amelyet teljesen, vagy majdnem 
teljesen zárttá tesznek az exhumálódott paleokarsztos magaslatok (Ilomód- 
árok, Mester-Hajag),
laza üledékkel kitöltött, teljesen zárt mélyedés (Parajos-hegy, Eleven-Főrtési 
töbörcsoport).

A víznyelős töbör dagonya típus e térszíntípusokon jelenik meg, rend
szerint aktív karsztos formák társaságában. Megfigyelhető, hogy a dagonyák e 
térszíneken a karsztosodásban rásegítő szerepet játszanak. Területükre került 
csapadékvíz túlfolyva, a recens karsztos mélyedésekbe kerül. Végeredményben 
valamely aktív karsztos mélyedésnek lokalizált vízgyűjtő területét (vagy terüle
teit) adhatja a határos dagonya.

E helyeken a fedöüledékek mozgását az alábbiak jellemzik:

A fedőüledék felszíni elszállítása lefékeződhet, a már kialakult dagonyák 
stabilizálódnak.
Helyi áthalmozódás következtében ugyanazon helyen lepusztulás és felhal
mozódás ismétlődhet, amely a karsztos forma fosszilizálódásának és 
aktivizálódásának akár többszöri váltakozását is eredményezheti.
A fedőüledékek elszállítódása a karsztos járatokon keresztül történik, ami a 
karsztosodó sasbérc részlet zárt jellegét tovább növeli. E térszín részleten a 
kialakuló recens karsztosodás és a mélybeni üledék elszállítás egymást erősí
tik. A recens karsztosodást dagonya képződés kíséri.

228



DAGONYA ÜLEDÉKEK ÉS ÜLEDÉKSZERKEZETEK

Fedett karsztos környezetű karsztos mélyedések leggyakoribb kitöltő üle
dékei a közetliszt, anyagos kőzetliszt, kőzetlisztes agyag és az agyag (Futó J. 
1980 a., 1980 b., 1982).

A karsztos mélyedésben a kitöltő üledékek szemcseátmérője felfelé dur
vább, változatlan, vagy finomodó lehet attól függően, hogy a vízelvezető ka
pacitás nő, stagnál, vagy csökken (Veress M. 1986, 1987). Teljes elzáródás 
esetén a szemcseátmérő ugyancsak változhat.

Felfelé durvább szemcséjű üledékkitöltés esetén a háttér területen a le
pusztulás intenzitása nőtt (háttér terület lejtése megnőtt, vagy növénytelenné vált, 
esetleg a csapadék mennyisége növekedett). Felfelé finomodó üledékkitöltés a 
lepusztulás intenzitásának csökkenését, változatlan üledékkifejlődés a lepusztulás 
intenzitásának változatlanságát jelzi.

Finom (agyagos) üledék kitöltés esetén a háttérterületen, vagy a mélyedés 
belsejében bekövetkezett állapotváltozásokra már csak egyéb, járulékos üledékek 
alapján lehet következtetni. Ezek az alábbiak (csak a példaként kezelt dago
nyában előfordulókra térünk ki):

Faszén előfordulhat gumók (cm-es vagy dm-es átmérővel), vagy a kitöltő 
üledékekkel kevert kifejlődésben. A faszén keletkezése nemcsak a mélyedés 
elzáródását (növényhulladék leülepedése) jelzi, hanem oxigén szegényes kör
nyezetet is. A gumós kifejlődésű faszén akkor keletkezik, amikor a még 
meglévő mélyedésbe számottevő üledék érkezik és eltemeti az aljzaton ki
alakult növényi hulladékot.

A kevert faszenes összlet kisméretű anyagbeszállításnál képződik.
Ez nem csak a háttérterület igen kis lejtését feltételezi, hanem azt is, hogy 
az oxigén hiányos környezet nem eltemetődés mellett jön létre. Ennek 
feltétele a már kis méretű mélyedés állandó, gyakori, elég tartós vízzel 
borítottsága. A vízzel borított aljzaton a némi üledékkel elfedett 
növériyhulladék szencsülésejátszódik le viszonylag gyorsan (lényegében ezen 
összlet tipikus dagonyás környezetben keletkezik).

A vas felhalmozódások vasoxid és limonit formájában fordulnak elő. A 
vasoxid az agyagos kitöltésben feldúsulva, a limonit konkréciók formájában, 
ritkán bekérgezódést alkotva. A limonit vasoxiddal és kevert faszenes össz- 
Icttel és faszén gumókkal is előfordul. Nem jellemző viszont a vasoxidnak és
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a kevert faszenes összletnek az együttes előfordulása. (E helyett az előző az 
utóbbi alatt helyezkedik el a kitöltésben.)

E másodlagos vas felhalmozódások felszínközeli mállási folyamatok során 
dűsulnak fel és végeredményben a talajból származnak (Fekete J. 1988). A 
reduktív körülmények között keletkező vasoxidok könnyen oldatba mennek. 
Ha a kitöltésbe leszivárgó víznek nő a pH-ja, a vasoxidok kicsapódnak. Az 
oldat pH növekedése valószínűleg a faszén keletkezésével kapcsolatos. A 
nagy fajlagos felületű faszén a savakat (elsősorban a szerves savakat) 
abszorbálja. (A megkötés annál nagyobb, minél nagyobb a sav 
koncentrációja, és minél kisebb a rendszer hőmérséklete).

A limonit keletkezése a talajvízszint ingadozására vezethető vissza. A 
talajvízszint emelkedésekor ferro-oxid (reduktív viszonyok), talajvízszint 
csökkenésekor a könnyen kicsapódó ferri-oxid (oxidativ viszonyok) 
keletkezik (Fekete J. 1988).

Végeredményben a vasoxid dagonyák alatt szivárgó vizekből keletkezik, míg 
limonit akkor képződik, amikor a kitöltő üledékekben a talajvíz megjelenik, 
így keletkezésekor a katsztba való felszíni vízátadás teljesen megszűnik.

Miután a limonit a talajvízszint ingadozási zónájában keletkezik (valószínű 
a már kialakult vasoxidból) kialakulása nem feltétlenül kötődik aktív talajhoz, 
tehát egy aktuális felszínhez.

A mészkiválások konkréciók formájában (átmérőjük néhány cm.) fordulnak 
elő a kitöltésben. A konkréciós zóna több m-es vastagságú is lehet.
Miután többnyire a faszenes gumós zónák ill. a kevert faszenes zónák felett 
jelenik meg feltehetően a faszén képződési viszonyok megszűnését követően 
keletkezik. A mészanyag a kitöltésen át szivárgó vizekből csapódik ki. A 
mészkivállás az alábbi okok miatt következik be:
a háttérterületeken relative magas CaCOß tartalmú üledék akkumulálódik, 
lecsökken az elszivárgó víz mennyisége,
a szivárgó víz pH-ja lecsökken (faszén hiányában a savasság növekedése 
miatt C 02 távozik a rendszerből):

Végeredményben ha a háttérterületen adva van а СаС02 forrás, 
mészkiválásra akkor lehet számítani, ha a dagonyás állapot megszűnik (nincs 
mélyedés így a vízutánpótlás lecsökken, vagy a háttérterület kicsi lejtése miatt 
növényi hulladék nem kerül a fosszilizálódó mélyedés területére), de még a 
kitöltő üledékekben a karszt irányába vízszivárgás mehet végbe.
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növényi hulladék nem kerül a fosszilizálódó mélyedés területére), de még a 
kitöltő üledékekben a karszt irányába vízszivárgás mehet végbe.

A kitöltő üledékek szerkezete lencsés kifejlódésű, a réteg és összlethatárok 
ívesek, hullámosak ill. zsákszerű bemélyedésekkel tagoltak. A hullámos lefutású 
összlethatárok a kitöltő üledékek lepusztulásával (eróziós diszkordancia 
felszínek), míg a zsákszerű bemélyedések akkor alakulnak ki, amikor a karsztos 
járat aktivizálódása eredményeként a kitöltő üledékek beszakadoznak.

A fosszilizálódó karsztos forma kitöltő üledékei által létrehozott felszínen 
másodlagos mélyedés (a dagonya mélyedése) képződhet mert: 

a beszállított anyag tömörödik,
anyag szállítás játszódik le a felszínközelból a mélyebb szintek irányába, 
a kicsapódó anyagok hézagtérfogata kisebb mind mielőtt oldatba mentek 
volna.

A másodlagos mélyedés valószínűleg kialakulhat a már meglévő karsztos 
mélyedésben is, vagy egy teljesen feltöltött felszínen is. A másodlagos mélyedés 
fokozatosan, hosszabb fejlődés eredményeként (a kettő egymást feltételezi) fej
lődik ki.

A D-14 JELŰ DAGONYA ÜLEDÉKKITÖLTÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSE

A D-14 jelű dagonya a Hárskúti-fennsík (Bakony-h.) déli peremén az un. 
Homódi-árki fedett karsztos térszínen fekszik. Itt középső-eocén korú mészkő 
kiemelkedések által közrefogott lényegében lefolyástalan, fedett térszínen 
számos, aktív karsztos mélyedés és dagonya található. A dagonyák és a karsztos 
mélyedések gyakran közvetlenül egymás mellett fordulnak elő.

A D-14 jelű dagonya kutató gödre 4,5 m (maximális) mélységben és 6 ni
es hosszúságban lett kialakítva (2. ábra). A kutatógödör csak azokat az üle
dékeket tárta fel, amelyek a hajdani víznyelős töbörnek erőteljes fosszilizálódó 
szakaszában keletkeztek.

Feltűnő, hogy a kitöltés É-i ill. D-i szárnya eltéréseket mutat, ami bizo
nyára azzal magyarázható, hogy a kitöltés során a vízelvezetési hely D felé 
tolódott el.

A feltöltődés kis lejtésű háttérterület mellett mehetett végbe (agyagos 
üledékek keletkeznek). A feltöltődés során két alkalommal is elzáródhatott az 
elvezető járat (ezt a kutatógödör fala nem harántolta), amely mindkét alka-
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lommal dagonya kialakulásával járt. A későbbi inaktivizálódás (kb. 442,5 m-nél) 
vagy nem tartott hosszú ideig, vagy az üledékbeszállítás sebessége kicsi lehetett.

Ezt követően az elvezető járat aktivizálódása a fedőüledékekben is elve
zető járatok kialakulását eredményezte. (Nem zárható ki, hogy az elvezető 
járatok eróziós diszkordancia felületről nyíltak, bár ez a felület lehet a mélye
désen belüli áthalmozódás eredménye is, amit éppen a járat, vagy járatok ki
alakulása váltott ki. A fedőüledékek esetleges kivékonyodása kedvező feltételt 
jelenthetett a karsztos aktivizálódáshoz.)

Az aktivizálódás során a kitöltő üledékben kialakult mélyedés (vagy 
mélyedések) ezt követően eltemetődik (faszén gumó). A kisméretű medencék 
feltöltódése lencsés üledékszerkezet kialakulásával jár. Amelyiknél a feltöltódés 
lassabb a kialakuló dagonya jelleg miatt kevert faszenes összlet ill. lokális ki
fejlődésben vasoxid keletkezik. Ezt a feltöltődési a dagonya területén is leját
szódó lepusztulás követi, amelyet ismételten feltöltódés követ, ez újabb, a jelen
leg is létező dagonya állapot fokozatos kialakulásával jár. Megjegyzendő a 
faszén gumós kifejlődése is előfordul a D-i szárnyon. Ez cltemetódésre is utal, 
ami bizonyára elvezető járat nélküli állapot mellett mehetett végbe. A gyors 
feltöltődést a magasságkülönbség megnövekedése okozhatta, ami a 
háttérterületen az akkumulációra, vagy a mélyedés területén a lepusztulásra 
vezethető vissza.

A már csak vízszivárgásra utaló mészkivállásos zóna a második 
diszkordancia felület kialakulásánál fiatalabb (a mészkivállásos zóna felső felü
lete ezen felület ill. ez alatt húzódik). Jelenléte a háttérterületen CaCOß-ban 
gazdagabb üledék kifejlődésére, ill. ekkor a dagonya állapot hiányára utal.

A vasoxidos összletek 3 zónát alkotnak. A középső nem egységes való
színűleg azért, mert a felette elhelyezkedő faszenes összlet sem egységes kifej- 
lödésű (részdagonyák). A felső vasoxidos összlet kialakulása már a jelenlegi 
dagonya létezéséhez kapcsolható.

A limonitos konkréciók a kitöltés felső részében valószínűleg már a je
lenlegi felszín kialakulását követően képződtek ott, ahol az ingadozó talajvíz 
szintjében vasoxidos volt a kitöltés.

ÖSSZEFOGLALÁS:

A dagonya állapot - számottevő külső hatások hiányában - stabilizálódik. 
Az itt lejátszódó geokémiai folyamatok fenntartják a mélyedés jelleget, ami
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kedvező körülményeket biztosít e folyamatok fennmaradásához.

Valószínű, hogy a nem állandó vizű dagonyák esetében a tömörödés és az 
oldott anyagok kicsapódásának kisebb mértéke miatt elszivárgás még van a 
karsztba, talajvíz még nem alakult ki, a szenesülés időtartama rövid. így 
karsztos újra aktivizálódásuk is bekövetkezhet. Az állandó vizű dagonyák eseté
ben szivárgás nincs a talajvízjelen van a kitöltésben. (Minél inkább kifejlődött 
a talavíz a dagonyát annál hosszabb ideig jellemzi vízzel borítottság és annál 
számottevőbb lesz a területén a másodlagosan kialakult mélyedés.) Végül a nyi
tott, nem zárt dagonyák területén lepusztulás megy végbe. Felső üledékeik 
lecsonkolódását követően a vízszivárgásra esetleg a karsztos járat újraképződé
sére is lehetőség van.

A fosszilizálódó karsztos formák pillanatnyi állapotára és környezetének 
viszonyaira a járulékos üledékek keletkezési körülményeinek tisztázásával lehet 
következtetni.

Faszén gumókból a mélyedés eltemetődési mértékének növekedésére, a 
faszénnel kevert összletból a pangóvizes állapotra lehet következtetni. A vasoxid 
jelenléte vízelszivárgást jelez magas pH mellett, míg a mészkivállás vízel
szivárgásra utal a dagonya állapot megszűnésekor. (Alacsony pH ill. kis meny- 
nyiségű vízelszivárgás). A limonit konkréciók a vízelszivárgás megszűnését jel
zik.

A különböző időben keletkezett üledékek keletkezési körülményeinek 
figyelembe vételével a fosszilizálódó mélyedés és részben környezetének fejlő
déstörténete vázolható fel. Példaként erre a D-14 jelű dagonyát mutatjuk be.
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INTERPRETATION OF THE EVOLUTION OF FOSSILIZING KARST 
FORMS AND TIIEIR SURROUNDINGS BY THE SEDIMENTS

DEPOSITED IN THEM

by

Dr.M.Veress 

SUMMARY

a. Mudhole conditions tend to stabilize in the absence of major external 
effects. The acting geochemical processes preserve the depression character, 
which provides favourable conditions to sustaining these processes.

In the case of mudholes not covered permanently with water, the reduced 
rates of consolidation and precipitation of dissolved substances are likely to 
induce seepage into the karstic rock, to result in no groundwater and in short 
carbonification periods. Karstic reactivation thereof is a potential consequence.
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In mudholes permanently covered with water there is no seepage, groundwater 
is present in the depression. The period of water cover on the mudhole 
increases in lenght with the presence of groundwater and the secondary 
depression developed on the area will become more pronounced. The area of 
open mudholes is subject to erosion. The loss of the top sediments may induce 
seepage, or even the reopening of the carst cavity.

b. Clearing the development conditions of the secondary sediments provides 
indications on the actual state of the fossilizing karst forms and their 
surroundings.

Carbonified wood chunks allow conclusions to be drawn as to the filling 
rate of the hole, while the sediment mixed with such chunks yields evidence of 
stagnant water. The presence of iron oxide implies water seepage at high pH, 
while lime precipitates suggest seepage loss upon the discontinuation of the 
mudhole (low pH, or little seepage loss). Limonite concretions indicate the 
discontinuation of seepage loss.

Historical development of the fossilizing depression and to some extent 
of its surroundings can be traced by taking into account the conditions under 
which the sediments were deposited in successive periods. This is illustrated 
with reference to the mudhole D-14.
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